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Tänapäevased ehitusgeodeetilised tööd, mis hõlmavad kõrguste märkimist või 

edasikandmist, teostatakse elektrontahhümeetrite ja nivelliiridega. Sõltuvalt töö 

iseloomust ja täpsusnõuetest valitakse tööde sooritamiseks vastav instrument. 

Tahhümeetriga sooritatakse enamus märkimistöid ja see tingis vajaduse uurida, kas 

prisma asend instrumendi viseerimiskiire suhtes avaldab mõju kõrguse märkimise 

täpsusele ja mil määral mõjutab tahhümeetri kaugus märgitavatest punktidest 

märkimistööde täpsust. Eestis ei ole reguleeritud ehitusgeodeetilised tolerantsid, mis 

puudutavad ehitusobjektil konstruktsioonide kõrgusliku väljamärkimise täpsust. Need on 

tellija poolt määratletud või lähtutakse tehnilise nivelleerimise nõuetest. Käesolevas 

lõputöös anti tahhümeetriga kõrguste märkimise täpsusele hinnang Soome „Betonikeskus 

ry“ poolt väljaantud „Betonielementtien toleranssit 2011“ järgi. Võttes arvesse, et 

märgitakse välja raudbetoon konstruktsiooni kõrguslikku asukohta, mille järgi toimub 

konstruktsiooni montaaž. Tahhümeetriga väljamärgitud kõrgusmärkide kõrvalekalded 

anti nivelliiriga märgitud kõrgusmärkide suhtes. 

Katse käigus pöörati tähelepanu prisma valest asendist tingitud vigade suurustele, kui 

kõrgusi märgitakse madalamale ja kõrgemale tahhümeetri horisondist. Samuti vaadeldi, 

millisel määral mõjutab märgitavate punktide ja instrumendi omavaheline kaugus kõrguse 

märkimise täpsust. Mõõtmistulemustele anti täpsushinnang raudbetoonist konstruktsiooni 
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kõrgusliku asendi montaažihälbe järgi. Seda tüüpi konstruktsiooni vertikaalne 

montaaživiga peab jääma ±15 mm piiresse. Lähtudes sellest ja Vello Kala raamatust: 

„Ehitusgeodeesia“ välja toodud väitest, et märkimistööde viga ei tohi ületada 80% vastava 

ehitustöö vigadest, peavad raudbetoon konstruktsiooni vertikaalseks montaažiks 

väljamärgitud kõrgusliku asendi märgid olema märgitud ± 12 mm täpsusega. Töö 

tulemusena selgus, et prisma valest asendist tekkivad vertikaalsed vead jäävad lubatud vea 

piiresse, kui instrument asub väljamärgitavatest punktidest ~ 33 m kaugusel. Kui 

instrument asus väljamärgitavatest punktidest ~ 10 m kaugusel ja prismat hoiti seinaga 

risti jäid vertikaalsed märkimisvead samuti lubatud vea piiresse. Hoides prismat 

tahhümeetri viseerimiskiire suunas jäid mõõtmistulemused mõlemal mõõtmisseerial 

lubatud vea piiresse. Mõõtmistulemustest saab järeldada, et prisma valest asendist tingitud 

kõrguse märkimise vead kuni 2,75 m kõrgusele jäävad konstruktsiooni kõrgusliku 

asukoha montaažihälvete „Betonielementtien toleranssit 2011“ järgi lubatud piiridesse. 

Märksõnad: elektrontahhümeeter, nivelliir, kõrguse märkimine, ehitusgeodeesia 
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Contemporary constructional survey works which include height marking or height 

transfere are conducted by total station, optical or digital leveling tool. Depending on the 

nature of the work and the precision requirements the according instrument is selected. 

Majority of constructional survey work is done by total stations and this necessiated the 

need to study the effects on height marking precision whether the prism is aimed directly 

to the total stations line of sight or not. Thesis also assessed the distance between total 

station and survey points and how would it affect the height marking precision. In Estonia 

there are no regulations concerning height marking precision in constructional survey. 

These constructional survey accuracy requirements are usually given by contactors or are 

derived from technical levelling accuracy standards. Because of that, total station height 

marking accuracy in this thesis was evaluated by Finlands “Betonikeskus ry” published 

manual for concrete structure montage. All the height marks measured with total station 

were assessed with optical leveling tool. 

During the test measurements it was examined how large errors would occur when prism 

is not directly aimed to the line of sight of the total station and points are marked lower or 

higher than the total station. The error from distance between total station and points were 

also reviewed and taken into account. Height marking accuracy of total station was 

evaluated with specified accuracy requirements for this kind of concrete construction 

montage. According to „Betonielementtien toleranssit 2011“ the construction element 

should be installed with maximum error of ±15 mm. On the basis of the statement that 

marking precision in constructional survey should be executed within 80% of the accuracy 
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required for type of  constructional work from the book “Ehitusgeodeesia” written by 

Vello Kala means that height marking error in this thesis should not exceed ±12 mm. Test 

measurement analysis showed that when total station is positioned about 33 m from the 

survey points and prism is not directly aimed to the total stations line of sight height 

marking errors stay within allowed vertical montage error. When the distance between 

total station and points were about 10 m  and prism was not directly aimed to the total 

stations line of sight the errors that occurred were also acceptable. When prism was aimed 

directly to the total stations line of sight all the measurements were accurate and remained 

within the margin of error. Test measurements examination showed that when prism is 

not directly aimed to the total stations line of sight vertical errors that occur when  marking 

as high as 2,75 m stay within margin of error according to „Betonielementtien toleranssit 

2011“. 

Keywords: total station, optical level, height marking, construction surveying 
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SISSEJUHATUS  

 

Seoses ehitustööde kiire tempoga on oluline, et geodeetilised tööd ehitusplatsidel saaksid 

tehtud kiiresti ja vajaliku täpsusega. Kõrguste märkimist ehitusobjektidel teostatakse 

elektrontahhümeetriga ja nivelliiriga. Kõrget täpsust nõudvate tööde jaoks kasutatakse 

nivelliiri, tehnilisel tasemel nivelleerimist tehakse ka tahhümeetriga. Ehitusplatsil on 

nivelliiriga kõrguste märkimine aeganõudev ning selle töö juurde on vaja kahte inimest. 

Seetõttu kasutatakse ehitusobjektidel kõrguste märkimise jaoks peamiselt 

elektrontahhümeetrit. Tahhümeeter võimaldab sama töö teha ära kiiremini ja niinimetatud 

„ühemehe“ tahhümeetriga saab kõrgusi märkida ja edasi kanda üksi. Nivelliiriga on võimalik 

kõrgusi edasi kanda küllaltki kiirelt ühe korruse piires. Ehitusobjektil tuleb ette, et kõrgusi 

tuleb üle kanda ühelt korruselt teisele ja sel juhul toimub sama töö kiiremini 

elektrontahhümeetri abil. 

Enamus märkimistöid sooritatakse ehitusobjektil tahhümeetriga ja sellest lähtuvalt tekkis 

vajadus uurida, kas prisma asend instrumendi viseerimiskiire suhtes avaldab mõju kõrguse 

märkimise täpsusele ja mil määral mõjutab tahhümeetri kaugus märgitavatest punktidest 

märkimistööde täpsust. Eestis puuduvad hetkel ehitusgeodeetilised tolerantsid, mis 

puudutavad ehitusobjektil konstruktsioonide kõrgusliku väljamärkimise täpsust ja üldjuhul 

määrab töö tellija märkimistööde täpsuse. Sellepärast võeti kõrguse märkimise täpsuse 

hindamisel aluseks Soome „Betonikeskus ry“ poolt väljaantud raudbetoon konstruktsiooni 

montaažijuhend. 

Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada, kas tahhümeetriga on võimalik saavutada vajalikku 

täpsust kõrguste märkimisel ehitusobjektil, kui prisma ei ole suunatud täpselt instrumendi 

viseerimiskiire suunda. Sooviti teada saada, kui suured vead võivad prisma valest asendist 

tekkida, kui kõrgusi märgitakse madalamale või kõrgemale tahhümeetri kõrgusest ning 

kuidas mõjutab märgitavate punktide ja instrumendi omavaheline kaugus kõrguse 

märkimise täpsust. Selleks viidi läbi testmõõtmised, kus tahhümeetriga märgiti välja 

kõrgused seina peale. Seda tehti kahelt erinevalt kauguselt ~33 m ja ~10 m pealt. Mõõtmised 

viidi läbi kahes prisma asendis ja mõõtmised toimusid ühe täisvõttega. Esimese 

mõõtmisseeria ajal asetati instrument märgitavatest punktides ~33 m kaugusele. Märgitavate 
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kõrguste väärtused valiti ehitusel enim väljamärgitavate kõrguste vahemikus (ühe korruse 

ulatuses). Katse puhul seadis piirid siinkohal ka mõõtmiste läbiviimiseks valitud asukoha 

maksimaalne kõrgus. Teise mõõtmisseeria ajal asus instrument märgitavatest punktidest ~10 

m kaugusel, mõõtmiste metoodika oli analoogne esimese mõõtmisseeriaga. 

Tahhümeetriga märgitud kõrgusi kontrollitakse ja võrreldakse nivelliiriga märgitud 

kõrgustega. Kõrgusliku märkimistöö täpsust hinnatakse „Betonielementtien toleranssit 

2011“ järgi, kus on ära määratletud raudbetoon konstruktsiooni vertikaalne 

montaažitolerants. Mõõtmisteks kasutatakse elektrontahhümeetrit Trimble S6 DR 300+, 

optilist nivelliiri Nedo F32. 

Töö autor avaldab tänu oma juhendajale Ene Ilvesele ja kaasjuhendajale Martin Sirk'ile. 
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1. KÕRGUSE MÄRKIMISE VIISID 

 

Kõrguse märkimisel kasutatakse peamiselt geomeetrilist nivelleerimist ja trigonomeetrilist 

nivelleerimist. Geomeetrilise nivelleerimise puhul kasutatakse nivelliiri ja spetsiaalseid 

nivelleerimislatte. Trigonomeetrilise nivelleerimise puhul toimub töö aga 

elektrontahhümeetri ja prismaga. Mõlemal nivelleerimise meetodil on omad eelised ja 

puudused. Geomeetrilise nivelleerimisega on võimalik saavutada väga täpseid tulemusi, aga 

selle viisi kasutamiseks on tarvis kahte inimest. Trigonomeetrilise nivelleerimise suurimaks 

puuduseks on see, et antud meetod võimaldab saavutada ainult tehnilise nivelleerimise 

täpsuse. Viimase meetodi eeliseks on aga kindlasti see, et kõrguse märkimise tööd saab 

teostada tänapäeval juba levinud kaugjuhtimissüsteemiga varustatud elektrontahhümeetriga 

üksinda. 

 

 

1.1. Geomeetriline nivelleerimine 

 

Geomeetriline nivelleerimine on kõige täpsem kõrguse määramise ja edasikandmise viis. 

Selle meetodi puhul leitakse punkti kõrgus kasutades punktidevahelisi kõrguskasve [1: 2]. 

Kõrguskasvude leidmiseks tuleb võtta lugemid spetsiaalsetelt nivelleerimislattidelt, mis 

asuvad vastavalt eelmisel ja järgmisel punktil (joonis 1.1.). Nivelliir asetatakse nende kahe 

punkti vahele nii, et mõlemad punktid on instrumendist võrdsel kaugusel. Kahe punkti 

vaheline kõrguskasv leitakse valemi 1.1 abil: 

𝐻𝑘 = 𝑡𝑣 − 𝑒𝑣,                                                                                                                  (1.1) 

kus 𝐻𝑘 – kõrguskasv, 𝑡𝑣 - tagasivaate lati lugem, 𝑒𝑣 - edasivaate lati lugem. 
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Joonis 1.1. Geomeetrilise nivelleerimise printsiip [2] 

Geomeetriline nivelleerimine võimaldab saada väga täpseid tulemusi. See jaguneb vastavalt 

täpsusele nelja klassi. I klassi nivelleerimine on kõige täpsem ja nimetatakse ka kõrgtäpseks 

nivelleerimiseks, seda teostatakse digitaalnivelliiri ja spetsiaalsete invarlattidega [3: 54]. 

Kõrgtäpset nivelleerimist kasutatakse peamiselt riigi kõrgusvõrgu mõõdistamisel [4: 81-86]. 

I klassi nivelleerimisel on maksimaalne lubatud sulgemisviga arvutatav valemiga 1.2 ja kui 

ühel kilomeetril tuleb üle 15 jaama, siis arvutatakse maksimaalne lubatud sulgemisviga 

valemiga 1.3 [3: 58]. 

𝑓ℎ 𝑙𝑢𝑏 = ±1,0 𝑚𝑚 √𝐿(km),                                                                                                  (1.2) 

 𝑓ℎ 𝑙𝑢𝑏 = ±1,5 𝑚𝑚 √𝐿(km),                                                                                                    (1.3) 

kus L- käigu pikkus. 

II klassi nivelleerimist kasutatakse riikliku kõrgusvõrgu sidumiseks kohaliku 

kõrgusvõrguga, erinevate deformatsioonide vaatlusteks ja samuti veemõõdupostide reeperite 

sidumiseks I klassi võrguga [5]. Sellesse klassi kuuluvat nivelleerimist võib teostada nii 

digitaal-, kui ka optilise nivelliiriga. II klassi nivelleerimisel on maksimaalne lubatud 

sulgemisviga, kui käigus on kuni 15 jaama ühe kilomeetri kohta arvutatav valemi 1.4 [6:176] 

abil. Maksimaalne lubatud sulgemisviga kui jaamu on ühe kilomeetri kohta rohkem kui 15 

on leitav valemi 1.5 [6: 176] abil. 
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𝑓ℎ 𝑙𝑢𝑏 = ±4,0 𝑚𝑚 √𝐿(km),                                                                                                         (1.4) 

𝑓ℎ 𝑙𝑢𝑏 = ±5,0 𝑚𝑚 √𝐿(km),                                                                                                           (1.5) 

kus L- käigu pikkus. 

III klassi nivelleerimist kasutatakse peamiselt gravimeetrilise võrgu punktide ja 

tihendusvõrgu punktide riigi kõrgusvõrguga ühte süsteemi viimiseks [4: 86-87]. Sellesse 

klassi kuuluvad nivelleerimisvõrgud rajatakse tavaliselt I ja II klassi nivelleerimisvõrkude 

sisse kas üksikute käikudena või võrguna [4: 86]. III klassi nivelleerimiskäigu maksimaalne 

lubatud sulgemisviga leitakse valemi 1.6 [7: 71] abil. 

𝑓ℎ 𝑙𝑢𝑏 = ±8 𝑚𝑚 √𝐿(km),                                                                                                     (1.6) 

kus L- käigu pikkus. 

Väikseima täpsusega on tehniline nivelleerimine. Tehniline nivelleerimise maksimaalne 

lubatud sulgemisviga on arvutatav valemi 1.7 [8] abil. 

𝑓ℎ 𝑙𝑢𝑏 = ±50 𝑚𝑚 √𝐿(km),                                                                                                           (1.7) 

kus L- käigu pikkus. 

Juhul, kui mõõtmised toimuvad reljeefsel maastiku, kus ühe kilomeetri kohta tuleb rohkem 

kui 25 jaama, arvutatakse tehnilise nivelleerimise lubatud sulgemisviga valemi 1.8 abil [4: 

91]. 

𝑓ℎ 𝑙𝑢𝑏 = ±10 𝑚𝑚 √𝑛,                                                                                                                (1.8) 

kus n- jaamade arv käigus. 

Tehnilist nivelleerimist kasutatakse topograafiliste mõõdistamiste puhul kui on vaja luua 

kõrguslik alusvõrk ja erinevate trasside ning ehitusplatside mõõtmistel [4: 90]. Lisaks 

kasutatakse tehnilist nivelleerimist veel ehitiste ja rajatiste ajutiste projektpunktide 

kõrguslikuks väljamärkimiseks [8]. Tehnilise nivelleerimise puhul võib kasutada lisaks 

tehnilistele nivelliiridele, digitaalnivelliiridele ka elektrontahhümeetreid, mis suudavad 

tagada tehnilise nivelleerimise täpsuse [6: 103]. Geomeetrilise nivelleerimine muutub 

keeruliseks ning aeganõudvaks kui tegemist on olukorraga, mil kõrguste erinevus punktide 
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vahel on väga suur [1: 2]. Sellised olukorrad võivad tekkida näiteks kui maastik on suurel 

määral ebatasane või  kui kõrgusi peab edasi kandma hoone ülemistele korrustele. 

 

 

1.2. Trigonomeetriline nivelleerimine 

 

Trigonomeetriline nivelleerimine on punktidevahelise kõrguskasvu määramine 

viseerimiskiire vertikaalnurga suuruse ja punktidevahelise kauguse järgi (arvestades 

instrumendi kõrgust  ja viseerimistähise kõrgust) [9: 2-3]. Trigonomeetrilise nivelleerimise 

juures on võimalik kasutada kahte võimalust: keskelt ja otsast nivelleerimist. Keskelt 

nivelleerimist soovitatakse kasutada siis, kui mõõtmised toimuvad reljeefsel maastikul ja 

seda juhul, kui kahe punkti vaheline kaugus ei ületa 200 m [4: 170]. Lisaks on nii võimalik 

vähendada instrumendi viseerimiskiirele mõjuvat refraktsiooni mõju. Keskelt 

nivelleerimisel on edasivaate punkti kõrgus leitav valemi 1.9 abil. 

𝐻𝐸 = 𝐻𝑇 + 𝑒𝑇 − 𝘩𝑇 + 𝘩𝐸 − 𝑒𝐸 +
𝑆𝐸

2−𝑆𝑇
2

2𝑅
 ,                                                                     (1.9) 

kus 𝐻𝑇- tagasivaatepunkti kõrgus; 𝑒𝑇, 𝑒𝐸- vastavalt tagasivaate ja edasivaate prisma 

kõrgused; 𝘩𝑇  ja 𝘩𝐸- vastavalt tagasivaate ja edasivaate kõrguskasvud, mis leitakse valemite 

𝑆𝑇 ∗ 𝑡𝑎𝑛𝑣𝑇 ja  𝑆𝐸 ∗ 𝑡𝑎𝑛𝑣𝐸  abil; R- Maa raadius [6: 103]. 

Otsast nivelleerimisel (joonis 1.2.) peab instrument asuma kindelpunktil, mille kõrgus on 

teada ning prisma edasivaate punktil. Sellisel nivelleerimise viisil on punkti B kõrgus leitav 

valemi 1.10 abil. 

𝐻𝐵 = 𝐻𝐴 + 𝐻𝐼 ± 𝐿 ∗ 𝑠𝑖𝑛∅ − 𝐻𝑅,                                                                                  (1.10) 

kus 𝐻𝐵- on punkti B kõrgus, 𝐻𝐴- punkti A kõrgus; 𝐻𝐼- instrumendi kõrgus; 𝐿- kaldkaugus; 

∅- kaldenurk; 𝐻𝑅- prisma kõrgus [10: 2]. 
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Joonis 1.2. Trigonomeetrilise otsast nivelleerimis printsiip [10] 

Tänapäevased elektrontahhümeetrid arvutavad punktidevahelised kõrguskasvud ja punktide 

kõrgused, kasutades selleks sisestatud punktide lähteandmeid ja lisaks mõõdetud 

horisontaalsuuna lugemeid, vertikaalsuuna lugemeid ning kaldkaugust. See tõstab 

trigonomeetrilise nivelleerimise kiirust ja mugavust.  
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1.3 . Kõrguse märkimise tööd ehitustel 

 

Kõrguse märkimisega seotud tööd algavad  juba ehitusobjekti algfaasis. Üks esimesi kõrguse 

edasikandmisega seotud töid, mida peab ehitusobjektil teostama on edaspidiseks ehitusplatsi 

kõrguslikuks teenindamiseks kasutavate reeperite rajamine. Antud tööd võib teostada 

tehnilise nivelleerimise täpsusega [8]. Rajatud reeperite kõrgustest lähtuvad järgmised 

geodeetilised tööd: 

 vertikaalplaneerimine 

 maa-aluste kommunikatsioonide rajamine ja teostusmõõdistus 

 hoone vundamendi teostusmõõdistus 

 talade projektkõrguse märkimine 

 kõrguste edasikandmine järgmisele korrusele 

 hoone deformatsioonide uurimine jne. 

Näiteks üks töödest, kus geodeet peab hoone ehitusel kõrgusi märkima või juba monteeritud 

detailidel kõrguste teostamistöid sooritama on tala teostusmõõdistus. Töö teostamiseks tuleb 

elektrontahhümeeter tsentreerida ühele varasemalt määratud kindlate koordinaatitega 

punktile või kasutada instrumendi orienteerimiseks vaba jaama. Instrument tuleb 

horisontreerida ja seejärel tuleks instrumendi kõrgus määrata mõõtmistega ehitus- või 

tööreeperil asuvale prismale täisvõttega. Nii toimides suureneb mõõtmiste usaldusväärsus, 

sest instrumendi seisupunkti kõrgus on määratud reeperilt. Talade kõrguste 

teostusmõõdistusel asub elektrontahhümeeter talade keskel, sest mõõtmised tehakse tala ots- 

ja keskpunktile. Järgnevalt tehakse mõõtmised elektrontahhümeetri laserit kasutades tala 

ots- ja keskpunktile. Tahhümeetri viseerimiskiir on suunatud tala alumisele osale, et saada 

tala alumise serva kõrgused. Tala alumise serva kõrguse teostusmõõdistust on võimalik 

teostada ka ilma tahhümeetri laserita. Kui seda tööd teostada laserita, siis tuleb tõstuki abil 

geodeet koos prismaga tala alumise serva äärde tõsta. Geodeedi abiline või geodeet ise, 

asetab prisma tala alumisele servale ning tehakse mõõtmine. 

Varasemalt teostati antud tööd ka nivelliiri ja laserkaugusmõõturiga. Selleks tuleb tala 

kandvate postide vahele paiguta rulett, mille abil pannakse paika nivelleerimisalused [11: 

131]. Nivelleerimisalused tuleb seejärel nivelleerida. Seejärel asetatakse laserkaugusmõõtur 
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alusele ja sealt mõõdetakse käsikaugusmõõturi abil tala alumise serva kõrgus. Sellisel viisil 

tala kõrguse määramiseks tuleb kasutada aga nivelliiri, mis vastab III klassi nivelleerimise 

nõuetele [11: 131]. Sarnaselt on võimalik teostada ka erinevate talade kõrguste märkimistöid 

või teostusmõõdistust. 

Absoluutkõrguste edasikandmist tööhorisondile saab teha nii geomeetrilise nivelleerimise 

teel kui ka trigonomeetrilise nivelleerimise teel. Selleks et saada nivelliiri abil ehitusplatsi 

reeperilt tööreeperi kõrgus, läheb vaja kas ühte või kahte nivelliiri ja ruletti või linti (joonis 

1.3.). Töö viiakse läbi ühe nivelliiriga selliselt, et esimesena võetakse lugemid maapinnal 

asuvalt ehitusreeperilt ja siis lugem ruletilt või lindilt. Järgnevalt võetakse lugemid ehitise 

pealt. Esimesena võetakse lugem ruletilt või lindilt ja siis tööhorisondil asuva reeperi peal 

asuvalt nivelleerimislatilt [4: 162-163].  

 

 

Joonis 1.3. Kõrguse edasikandmine tööreeperile geomeetrilise nivelleerimise teel 

Saadud lugemite ja ehitusreeperi kõrguse abil on võimalik tööhorisondil asuva punkti kõrgus 

arvutada valemi 1.11 abil. 

𝐻𝐴 = 𝐻𝑅𝑃 + 𝑎 + (𝑐 − 𝑑) − 𝑏 ,                                                                                                   (1.11) 

kus 𝐻𝐴-edasikantud punkti kõrgus, 𝑎-lugem ehitusreeperilt, 𝑏-lugem tööhorisondil asuvalt 

reeperilt, 𝑐-lugem ruletilt või lindilt tööhorisondil, 𝑑-lugem ruletilt või lindilt maapinnal [4: 

163] 

Trigonomeetrilise nivelleerimise (joonis 1.4.) puhul kasutatakse elektrontahhümeetrit ja 

prismat. Kõrguse kandmiseks tuleb asetada prisma ehitusreeperile ja teha mõõtmised seal 

olevale prismale. Järgnevalt viseeritakse prismale, mis asub tööhorisondil asuval reeperil 
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ning tehakse seal olevale prismale mõõtmised. Mõlemale prismale teostatakse mõõtmised 

täisvõttega.  

 

 

Joonis 1.4. Kõrguse edasikandmine tööreeperile trigonomeetrilise nivelleerimise teel 

Eelnevalt kirjeldatud kõrguse edasikandmist on kiire ja mugav teostada uuemate Topcon 

elektrontahhümeetritega. Topcon-i mõõdistustarkvaras on kõrguse märkimiseks võimalus 

kasutada käsklust benchmark height (kõrguse määramine). See käsklus ei eelda instrumendi 

orienteerimist ja elektrontahhümeetrit saab kasutada tavalise nivelliiri põhimõttel. 

Kõrguslike märkimistööde täpsust on hetkel Eestis raske hinnata kuna puuduvad riiklikult 

kinnitatud tolerantsid, mille järgi saaks geodeet oma tööde täpsust hinnata. Üldjuhul annab 

töö tellija geodeedile omapoolsed täpsusnõuded, mis on üldiselt tuletatud konstruktsiooni 

elemendi montaažihälbest [12: 8-9]. Samas on ehitusgeodeetiliste tööde teostamiseks 

koostanud juhendi USA Armee Insenerikorpus. Nende koostatud juhendis „Geodetic and 

Control surveying“ kirjeldatakse erinevaid ehitusgeodeetiliste tööde teostamise täpsusi. 

Ehitusobjekti kõrguslikuks teenindamiseks on neil rajatava kõrgussvõrgu lubatav 

maksimaalne sulgemisviga arvutatav valemi 1.12 [13: 3-2] abil. 

𝑓ℎ 𝑙𝑢𝑏 = ±0,100𝑓𝑡 √𝐿(M),                                                                                                     (1.12)        

kus L- käigu pikkus miilides.  

USA Armee Insenerikorpuse ehitusgeodeetiliste tööde täpsusnõuded on antud inglise 

mõõdustiku ühikutes, aga need täpsusnõuded vastavad omakorda USA Federal Geographic 

Data Committee (FGDC) poolt väljaantud täpsusstandarditele ehitusgeodeesias [14]. FGDC 

poolt väljastatud juhendis on olemas ka täpsusnõuded meetermõõdustikus. 
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Meetermõõdustikus on ehitusobjekti kõrguslikuks teenindamiseks rajatava kõrgusvõrgu 

lubatav maksimaaalne sulgemisviga arvutatav valemi 1.13 [14: 4-11] abil. 

𝑓ℎ 𝑙𝑢𝑏 = ±24𝑚𝑚 √𝐿(km),                                                                                                              (1.13) 

kus L- käigu pikkus kilomeetrites. 

Vastavalt topo-geodeetilistele uuringutele ja teostusmõõdistamistele esitatud nõuete järgi 

rajatakse Eestis ehitusobjekti kõrguslikuks teenindamiseks kõrgusvõrk tehnilise 

nivelleerimise täpsusega (vt. valem 1.7.). Konstruktsiooni kõrgusliku asendi 

märkimistäpsusele ei anna, aga kumbki juhend otsest vastust. Eestis pole hetkel määratletud 

kui suuri vigu võib geodeet konstruktsiooni väljamärkimisel teha. Seega tuleb need tuletada 

konstruktsiooni tootja poolt etteantud montaažitolerantsidest. Antud juhul võeti aluseks 

Soomes kasutuses olev „Betonielementtien toleranssit 2011“ poolt määratletud raudbetoon 

konstruktsiooni vertikaalne montaažitolerants ±15 mm [15: 12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

 

2. TESTMÕÕTMISED 

 

Käesoleva lõputöö katsemõõtmiste eesmärk oli teada saada kas elektrontahhümeetriga 

teostatavad kõrguse märkimise tööd vastavad „Betonielementtien toleranssit 2011“ järgi 

konstruktsiooni montaažiks sätestatud täpsusnõuetele ja kas vajalik täpsus saavutatakse ka 

siis, kui prisma pole suunatud instrumendi viseerimiskiire poole. 

Prisma valest asendist tingitud vigade uurimiseks teostati katsemõõtmised, mis imiteeriksid 

reaalset kõrguse märkimistööd ehitusobjektil. Selleks tehti mõõtmised ühe täisvõttega. 

Rohkemate täisvõtetega mõõtmisel oleks loodud kõrgusmärkide lugemine läinud ebatäpseks 

ja reaalses olukorras toimub märkimine samuti ühe täisvõttega (joonis 2.1.). 

 

Joonis 2.1. Märgitud kõrgused 

Igale märgitavale kõrgusele mõõdeti antud katse käigus elektrontahhümeetriga neli korda. 

Esimesel mõõtmisseeria ajal kaks mõõtmist ja teise mõõtmisseeria ajal veel kaks mõõtmist. 

Selleks, et teada saada, kui palju mõjutab vertikaalset täpsust prisma vale asend 

viseerimiskiire suhtes teostati mõõtmised kahes prisma asendis. Esimesel mõõtmisel hoiti 

prismat seinaga risti ja teisel korral hoiti prismat instrumendi viseerimiskiire suunas. 

Kauguse mõju välja selgitamiseks tehti mõõtmised kahelt erinevalt kauguselt. Esimese 

mõõtmisseeria ajal asus instrument märgitavatest punktides 33,686 m kaugusel. Teise 

mõõtmisseeria ajal asus instrument märgitavatest punktidest 10,128 m kaugusel. Mõõtmised 

planeeriti esialgu teostada Eesti Maaülikooli Spordihoones kus oleks olnud võimalik 

mõõtmisi sooritada kaugemalt ja kõrgemale. Spordihoones ei saanud mõõtmisi läbi viia 

sellepärast, et ruumi põrand on varustatud Rubbex kummiga ja seal ei olnud võimalik 

instrumenti horisonteerida. Peale horisonteerimist rakendus instrumendil enda sisene 

stabiilsuse kontroll ja instrument hakkas vibreerima. Seetõttu teostati mõõtmised Eesti 
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Maaülikooli Metsamaja fuajees. Väljamärgitavate kõrguste väärtused sõltusid ehitusel enim 

väljamärgitavatest kõrgustest ja sellest kui kõrgele oli Metsamaja fuajees võimalik märkida. 

 

 

2.1. Mõõtmistel kasutatud instrumendid ja nende kontrollimine 

 

2.1.1. Tahhümeeter Trimble S6 

 

Mõõtmiste läbiviimiseks kasutati elektrontahhümeetrit Trimble S6 Robotic DR 300+ (joonis 

2.2.). 

 

Joonis 2.2. Elektrontahhümeeter Trimble S6 Robotic DR 300+ 

Trimble S6 tahhümeeter on Eestis laialt kasutuses, varustatud kaugjuhtimissüsteemiga ja 

tööd on võimalik teha üksi. Antud tahhümeeter võimaldab nurki mõõta 5" täpsusega ja 

kauguse mõõtmise täpsus prisma jälgimise režiimis on ±4 mm + 2ppm. Järgnevalt on tabelis 

2.1 väljatoodud Trimble S6 ja DR 300+ tehnilised näitajad. 
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Tabel 2.1. Trimble S6 DR 300+ tehnilised näitajad 

Parameetrid Parameetri suurus 

Nurga mõõtmise täpsus 5" 

Nurga väikseim loendus 0,1" 

Horisontaalsuse kompenseerimine Tsentraalne, kaheteljeline 

Kompensaatori täpsus 0,5" (0,15 mgon) 

Kompensaatori tööulatus ± 5,4' (±100 mgon) 

Kauguse mõõtmise täpsus 

(ruutkeskmine viga) prisma 

režiimis: standartne 

±2 mm + 2ppm (0,0065 ft + 2 ppm) 

Kauguse mõõtmise täpsus 

(ruutkeskmine viga) prisma 

režiimis: jälgimisel 

±4 mm + 2 ppm (0,013 ft + 2 ppm) 

Mõõteulatus prismaga 2500 m 

Horisontaalasendi säilitamine, 

ringloodiga treeger 

8'/2mm 

Tsentreerimise süsteem Trimble 3-pin 

Optiline lood Sisse-ehitatud optiline lood 

Töötemperatuur -20ºC kuni +50ºC 

Tolmu- ja veekindlus IP55, veepritsemete ja tolmukindel 

 

Tahhümeetri ja väliarvuti omavaheline suhtlus toimub raadioside teel ning see võimaldas 

teostada mõõtmisi eemalt. Antud juhul kasutati tahhümeetri eemalt juhtimiseks Trimble CU 

väliarvutit ( joonis 2.3.).  
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Joonis 2.3. Trimble CU väliarvutit 

Trimble CU väliarvutit on mugav kasutada ja siinkohal tulebki välja kaugjuhtimissüsteemiga 

varustatud elektrontahhümeetri suurim eelis tavalise elektrontahhümeetri ees. Antud 

väliaarvuti on varustatud Trimble Survey Controller tarkvaraga. Tehnilise poole pealt on 

Trimble CU väliarvuti komplekti miinuseks tema suurus (tabel 2.2.). Kõrguste märkimisel 

tekitas see teatud määral ebamugavusi ja seetõttu oli hea, et väliarvutit sai kaela riputada. 

Tabel 2.2. Trimble CU väliarvuti tehnilised näitajad 

Parameeter Parameetri suurus 

Suurus 176 mm x 110 mm x 30 mm 

Kaal 0,4 kg 

Mälu 128 MB SDRAM, 1 GB sisemine 

püsimälu andmetele 

Protsessor 624 MHz Marvell 

Töötemperatuur -30ºC kuni +55ºC 

Tolmu- ja veekindlus IPX5, veepritsmete ja tolmukindel 

 

Instrumendi orienteerimiseks kasutati miniprismat (joonis 2.4.). 
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Joonis 2.4. Miniprisma 

Miniprismat kasutati mõõtmiste teostamisel peamiselt sellepärast et temaga on vertikaalsele 

pinnale mugavam ja täpsem kõrgusi kanda. 

 

 

2.1.2. Kollimatsioonivea määramine 

 

Enne mõõtmisi määrati elektrontahhümeetri kollimatsiooniviga. Kollimatsiooniviga on nurk 

viseerimiskiire ja pikksilma pööramisteljega risti oleva suuna vahel [16: 16]. Selle vea 

kontrollimiseks tuleb viseerida instrumendi horisondi kõrgusel asuvale kaugele punktile ja 

teha lugemid ring paremal ja vasakul asendis. Kui lugemite vahe on 180º siis on nõue 

täidetud [16: 16]. Kollimatsioonivea määramiseks kasutati antud juhul tahhümeetri sisemist 

tarkvara, mis arvutab vea ja milles on ära määratud kollimatsiooni arvutamise valemid. 

Instrument püstitati Eesti Maaülikooli Metsamaja koridori ning instrument viseeriti 75 

meetrit kaugusel asuvale püsivale viseerimistähisele, milleks oli reflektorkleebis (joonis 

2.5.).  
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Joonis 2.5. Reflektrokleebis 

Kasutades sisemist kollimatsioonivea määramise tarkvara sooritati mõõtmised kõigepealt 

ring paremal ja siis ring vasakul asendis. Saadud mõõtmistulemuste abil arvutati tahhümeetri 

sisemise tarkvara poolt instumendi horisontaalringi kollimatsiooniveaks 5ʺ ja vertikaalringi 

kollimatsiooniveaks 2ʺ. Saadud tulemused kinnitati instrumendi tarkvaras ja lõputöö käigus 

teostatud mõõtmistel arvestas instrument saadud vigadega. 

 

 

2.1.3. Automaatsuunamise kollimatsioonivea määramine 

 

Automaatsuunamise kollimatsioon näitab, kui palju eksib instrument prisma jälgimisel 

automaatsuunamise režiimis [17] ja teades seda viga on instrumendil võimalik mõõtmiste 

käigus kollimatsiooni kompenseerida. Automaatsuunamise kollimatsioonivea määramiseks 

kasutati tarkvarasisest lahendust. Kontrollimiseks asetati statiivile prisma ning sooritati 

mõõtmised ring paremal ja siis ring vasakul asendis. Mõõtmiste ajal oli autolock- 

automaatne prismajälgimine sisse lülitatud. Saadud tulemuste abil määras instrumendi 

tarkvara automaatsuunamise kollimatsiooniks horisontaalringil 2ʺ ja vertikaalringil 5ʺ. 

Tahhümeetrisse salvestati kontrolli käigus saadud vigade väärtused. Edaspidistes 

mõõtmistes tahhümeeter automaatselt parandab mõõtmistulemusi nende vigade võrra. 
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2.1.4. Optiline nivelliir Nedo FC32 

 

Mõõtmistel kasutavate reeperite vahelised kõrguskasvud määrati optilise nivelliiri Nedo 

FC32 abil (joonis 2.6.). Sellist tüüpi nivelliirid on laialdaselt kasutuses ja tehniliste 

nivelliiridega teostatakse suur osa ehitusobjektide kõrguslikest töödest. 

 

 

Joonis 2.6. Optiline nivelliir Nedo FC32 

Antud nivelliiri on mugav kasutada ja tema kasutamist lihtsustab see, et ta on kerge ning 

töötab ilma akutoiteta. Tabelis 2.3 on välja toodud optilise nivelliiri Nedo FC32 tehnilised 

näitajad. 
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Tabel 2.3. Nedo FC32 tehnilised näitajad 

Parameetrid Parameetri suurus 

Optiline suurendus 32x 

Kompensaatori tööpiirkond ± 15' 

Pöörlemisraadius 360º 

Standardhälve 1 kilomeetri peale ± 1,5mm 

Lühim mõõtmiskaugus 0,6 m 

Mõõteulatus ± 5,4' (±100 mgon) 

Täpsus 3" 

Kaal 1,26 kg 

 

Nivelliiri Nedo FC32 on varustatud ka IP 54 tugevusklassi käiva kaitseklaasiga ja tema 

metallkorpus on veekindel. Seetõttu on ta leidnud suurt kasutust ka ehitusobjektidel. 

 

 

2.1.5. Optilise nivelliiri Nedo FC32 peanõude kontroll 

 

Nivelliiri peanõude kontrolli läbiviimiseks kasutati kahest otsast nivelleerimist. Peanõude 

kontroll viidi läbi Eesti Maaülikooli Metsamaja koridoris. Mõõdulindi abil mõõdeti välja 60 

meetrine joon A-B, mille otspunktitesse asetati nivelleerimislati alused ehk „konnad“. 

Nivelliir asetati esimesel korral punktist A  5 meetri kaugusele. Võeti lugemid 𝑅1 ja 𝑅2. 

Järgnevalt asetati nivelliir punktist B umbes 5 meetri kaugusele ja võeti lugemid 𝑅3 ja 𝑅4. 

Kahest otsast nivelleerimisel on võimalik nivelliiri viseerimiskiire kollimatsioon leida 

valemi 2.1 abil. 

𝑐 = 100 ∗ [
(𝑅1+𝑅3)−(𝑅2+𝑅4)

(𝑑2+𝑑4)−(𝑑1+𝑑3)
]                                                                                                      (2.1)                                                                
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kus c- kollimatsioonist tingitud viga, 𝑅1 ja 𝑅3 on lugemid lähemalt latilt, 𝑅2 ja 𝑅4 on lugemid 

kaugemalt latilt, 𝑑2 ja 𝑑4 on kaugused instrumendist kaugema latini ning 𝑑1 ja 𝑑3 on 

kaugused instrumendist lähema latini [18: 6]. 

Kasutades valemit 2.1. saadi kollimatsiooni tulemuseks 2,5 mm. 

Järgnevalt arvutati viseerimiskiire kaldenurga ν tegelik väärtus sekundites, et teada saada 

kas see vahe on lubatav, selleks kasutati valemit 2.2 [4: 69]. 

𝑣′′ =
𝑐∗206265′′

𝑆∗1000′                                                                                                                               (2.2) 

kus c- nivelliiri viseerimiskiire kollimatsioon millimeetrites ja S- nivelleerimislattide 

vahekaugus meetrites. 

Antud nivelliir kuulub tehniliste nivelliiride hulka ja nende 𝑣𝑙𝑢𝑏 = ±45′′ [4: 69]. Valemi 

2.2. abil arvutatud viseerimiskiire kaldenurk tuli 8ʺ ja seega on peanõue täidetud. 

 

 

2.2. Mõõtmismetoodika 

 

2.2.1. Kõrguse märkimine nivelliiriga 

 

Mõõtmised toimusid Eesti Maaülikooli Metsamaja (Kreutzwaldi 1) teise korruse fuajees. 

Esialgselt plaanitud asukohas (Eesti Maaülikooli Spordihoone) polnud võimalik mõõtmisi 

teostada ebasobiva põranda tõttu. Ajutise reeperina kasutati spetsiaalset latialust „konna“ 

(joonis 2.7). 
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Joonis 2.7. Ajutine reeper 

Tahhümeetri seisupunkti SP1 kõrgus määrati optilise nivelliiriga. Selleks tuli kõigepealt 

valida mõõtmisteks kasutatava reeperi R1 asukoht ja seejärel tahhümeetri seisupunktide 

asukohad (joonis 2.8.). 

 

 

Joonis 2.8. Punktide asukohad 

Nivelliir paigutati ajutise reeperi R1 ja tahhümeetri seisupunkti SP1 vahele ning tagasivaate 

lugem võeti reeperile R1 ja edasivaate lugem seisupunktile SP1. Mõõdetud tagasivaate ja 

edasivaate kõrguskasv oli  −0,037 m, ning kuna reeperi R1 kõrguseks oli kokkuleppeliselt 

määratud 0,000 m, siis tahhümeetri seisupunkti SP1 kõrgus oli leitav valemi 2.3. abil. 

𝐻𝑆𝑃1 = 𝑅1 + 𝐻 = 0,0 + (−0,0037) = −0,037 𝑚,                                                                     (2.3) 

 kus 𝐻𝑆𝑃1- seisupunkti kõrgus, 𝑅1-ajutise reeperi kõrgus, 𝐻-kõrguskasv. 
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Järgmisena kanti kõrgus vertikaaltasandile. Selleks püstitati nivelliir ajutise reeperi R1 ja 

vertikaaltasandi vahele, ning võeti nivelleerimislatilt mis asus reeperil R1 lugem. 

Kokkuleppeliselt oli valitud minimaalseks märgitavaks kõrguseks 1 meeter, mis tähendas, 

et antud kõrguse vertikaaltasandile kandmiseks tuli tagasivaate lati lugemist lahutada 1 m. 

Järgnevalt paigutati edasivaate nivelleerimislatt vertikaalpinna vastu. Nivelliiri pikksilma 

keskmise niitristiku lugem latilt 1,451 𝑚 − 1,0 𝑚 = 0,451 𝑚. Loodud kõrgusmärgist 

märgiti mõõdulindi abil vertikaaltasandile ülejäänud kõrgused: 1,5 m, 2,0 m ja 2,75 m. 

Maksimaalse kõrguse valikul lähtuti ruumi maksimaalsest kõrgusest. 

 

 

2.2.2. Kõrguse märkimine elektrontahhümeetriga Trimble S6 

 

Kõrguse märkimiseks elektrontahhümeetriga tsentreeriti instrument punktile SP1. Selle 

puntki koordinaadid olid kohalikus koordinaatide süsteemis. Järgnevalt loodi tahhümeetri 

väliarvutis uus töö ning sisestati seisupunkti SP1, reeperi R1  ja märgitavate punktide 

koordinaadid ning kõrgused. Seisupunkti SP1 kõrgus määrati vastavalt valemis 2.3 saadud 

arvutustulemustele ja reeperi R1 kõrguseks oli kokkuleppeline 0,000 m.  

 

 

2.2.3. Esimene mõõtmisseeria 

 

Esimesel katsel asus tahhümeeter seisupunktil SP1, mis asus märgitavatest punktidest 

33,686 m kaugusel. Kõrguse märkimine tehti kahes prisma asendis ja mõõtmised tehti ühe 

täisvõttega. Kõigepealt hoiti prismat risti märgitava pinnaga (joonis 2.9.). 
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Joonis 2.9. Prisma risti märgitava pinnaga 

Teises asendis oli prisma viseerimiskiire suunas nii, et kiire langemisnurk prismale oleks 

ligilähedaselt 90º (joonis 2.10.).  

 

Joonis 2.10. Prisma viseerimiskiire suunas 

Katse käigus kanti kõrgusi üle nii, et alustati kõige madalamast märgitavast kõrgusest 1 m 

ja lõpetati kõrgeima märgitava kõrguse juures 2,75 m. 

 

 

2.2.4. Teine mõõtmisseeria 

 

Teise mõõtmisseeria ajal oli tahhümeeter märgitavast punktist 10,128 m kaugusel. 

Tahhümeetri seisupunkti SP2 kõrguse määramiseks kasutati eelnevalt paigaldatud ajutist 

reeperit R1. Instrument orienteeriti kohalikus süsteemis ning seisupunkti SP2 kõrgus määrati 
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kasutades Trimble tarkvaras asuvat käsklust seisupunkti kõrguse määramine, mis laseb 

määrata seisupunkti kõrguse reeperi suhtes. Mõõtmised viidi läbi analoogselt esimese 

mõõtmisseeriaga. Kõrguste kandmist vertikaaltasapinnale alustati kõige madalamast 

kõrgusest ja lõpetati kõrgeima märgitava kõrguse juures ning mõõtmised tehti kahes prisma 

asendis. 
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3. KÕRGUSE MÄRKIMISE TULEMUSED 

 

Mõõtmiste tulemusena saadi lisaks nivelliiriga märgitud kõrgusele ka tahhümeetriga 

märgitud kõrgused. Mõõtmistulemuste kõrvalekalded on antud nivelliiriga väljamärgitud 

kõrgusmärkide suhtes ja kõrguse märkimise täpsust hinnatakse vastavalt Soome 

„Betonikeskus ry“ poolt väljaantud „Betonielementtien toleranssit 2011“ järgi. Hetkel Eestis 

puuduvad otseselt ehitusobjektil märkimistööde täpsust reguleerivad standardid ja 

märkimistööd viiakse läbi peamiselt tellijapoolsete nõudmistega täpsusele. Need on 

erinevatel ehitusetappidel erinevad. Antud juhul käsitleti konstruktsiooni kõrgusliku asendi 

märkimist. Konstruktsiooni elemendi kõrguslik montaaži täpsus oli vastavalt 

tootjapoolsetele nõuetele ±15 mm [15: 12]. Lähtudes siinkohal sellest et V. Kala raamatus 

„Ehitusgeodeesia“ on toodud väide et geodeet ei tohi märkimisel teha suuremat viga kui 

80%, sõltuvalt tootja poolt konstruktsiooni montaažiks ettenähtud tolerantsist [11: 151]. 

Järgides seda loogikat peaks konstruktsiooni väljamärkimis täpsus jääma ±12 mm piiresse. 

Tabelis 3.1 on toodud kõrguse märkimise tulemused kui instrument asus väljamärgitavatest 

punktidest 33,686 m kaugusel. Instrumendi kõrgus mõõtmiste hetkel selles jaamas oli 1,567 

m. Mõõtmistulemuste kõrvalekalded on antud nivelliiriga väljamärgitud kõrgusmärkide 

suhtes. 

Tabel 3.1. Esimese mõõtmisseeria tulemused 

Märgitav 

kõrgus(m) Kõrvalekalle(mm) 

 risti seinaga viseerimiskiire suunas 

1,0 -3,0 -1,5 

1,5 -1,0 -1,0 

2,0 -3,0 -1,5 

2,75 -6,0 -1,0 

 

Tabeli 3.2 on kõrguse märkimise tulemused kui instrument asus väljamärgitavatest 

punktidest 10,128 m kaugusel. Instrumendi kõrgus mõõtmiste hetkel oli selles jaamas 1,557 

m.  Mõõtmistulemuste kõrvalekalded on antud nivelliiriga väljamärgitud kõrgusmärkide 

suhtes. 
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Tabel 3.2 Teise mõõtmisseeria tulemused 

Märgitav 

kõrgus(m) Kõrvalekalle(mm) 

 risti seinaga viseerimiskiire suunas 

1,0 -2,0 -0,5 

1,5 -1,5 -1,0 

2,0 -2,0 1,0 

2,75 -3,0 1,5 

 

Mõõtmistulemustest ilmneb, et prisma asend viseerimiskiire suhtes avaldab mõju 

mõõtmistulemustele. Erinevatest mõõtmisseeriatest saadud tulemuste järgi jäi prisma valest 

asendist tingitud vigade suurusteks -6…-1 mm ja prismat viseerimiskiire poole hoides jäid 

vead -1,5…1,5 mm piiresse. Esimese mõõtmisseeria ajal märkides kõrgusele 1 m, mil 

instrument asus väljamärgitavast punktist 33,686 m kaugusel olid märgitud kõrguste 

omavahelised erinevused 1,5 mm. Märkides kõrgusele 1,5 m, mil instrument asus 

väljamärgitavast punktist 33,686 m kaugusel olid märgitud kõrguste omavahelised 

erinevused aga 0 mm. See oli ilmselt tingitud sellest, et kuigi ühe mõõtmise ajal hoiti prismat 

märgitava pinnaga risti, asus instrument sarnasel kõrgusel (1,567 m) ning tahhümeeter sai 

sellest lähtuvalt sooritada täpse mõõtmise prisma keskkohta. Märkides kõrgusele 2 m, mil 

instrument asus väljamärgitavast punktist 33,686 m kaugusel olid märgitud kõrguste 

omavahelised erinevused 1,5 mm. Saadud kõrvalekalded olid identsed kõrvalekalletega, mis 

esinesid märkimisel 1 m kõrgusele. Seega on näha, et kui märgitakse umbes 0,5 m 

instrumendist alla- või ülespoole tekivad sarnased kõrguse kõrvalekalded. Märkides 

kõrgusele 2,75 m, mil instrument asus väljamärgitavast punktist 33,686 m kaugusel olid 

märgitud kõrguste omavahelised erinevused 5 mm. See on ka ühtlasi suurim kõrvalekallete 

erinevus mis mõlema mõõtmisseeria peale tekkis. Teise mõõtmisseeria ajal märkides 

kõrgusele 1 m, mil instrument asus väljamärgitavast punktist 10,128 m kaugusel olid 

märgitud kõrguste omavahelised erinevused 1,5 mm. Kõrguste omavaheline erinevus oli 

identne esimesele mõõtmisseeria omale. Märkides kõrgusele 1,5 m, mil instrument asus 

väljamärgitavast punktist 10,128 m kaugusel olid märgitud kõrguste omavahelised 

erinevused 0,5 mm. Ka nüüd asus märgitav punkt instrumendiga sarnasel kõrgusel (1,557 

m) ning analoogselt esimesele mõõtmisseeriale on ka nüüd kõrguste omavaheline erinevus 

väga väike, ehk prisma vale asend ei ole siinkohal märkimistäpsust oluliselt mõjutanud. 

Märkides kõrgusele 2 m, mil instrument asus väljamärgitavast punktist 10,128 m kaugusel 

olid märgitud kõrguste omavahelised erinevused 1 mm. Sarnaselt esimesele mõõtmisseeriale 
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on näha, et kõrguste omavahelised erinevused on umbes 0,5 m kõrgemale või madalamale 

instrumendist märkimisel sarnased. Märkides kõrgusele 2,75 m, mil instrument asus 

väljamärgitavast punktist 10,128 m kaugusel olid märgitud kõrguste omavahelised 

erinevused 1,5 mm. 

Kui prisma oli suunatud tahhümeetri viseerimiskiire poole siis instrumendi kaugus 

väljamärgitavatest punktidest ei avaldanud eriti suurt mõju. Esimese mõõtmisseeria ajal, kui 

instrument asus märgitavatest punktidest 33,686 m kaugusel ja prisma oli suunatud 

viseerimiskiire suunda jäid kõrguste kõrvalekalded -1,5…-1 mm piiresse. Kui instrument 

asus väljamärgitavatest punktidest 10,128 m kaugusel ja prisma oli samuti suunatud 

tahhümeetri viseerimiskiire suunda jäid kõrguste kõrvalekalded -1…1,5 mm piiresse. Kui 

hoida prismat viseerimiskiire suunas, siis on kõrvalekalded nivelliiriga väljamärgitud 

kõrgusmärkide suhtes väikesed. Kui prismat hoida seinaga risti suurenevad kõrguste 

märkimise kõrvalekalded. Suurimad erinevused prisma valest asendist tekivad siis, kui 

märgitakse kõrgusi instrumendist horisontaaltasandist üles- või allapoole. Prisma vale asend 

ei mõjuta märkimistäpsust ainult siis, kui märgitakse kõrgusi, mis on sarnased tahhümeetri 

kõrgusega.  

Mõõtmistulemustest saab järeldada, et prisma valest asendist tingitud kõrguse märkimise 

vead kuni 2,75 m kõrgusele jäävad konstruktsiooni kõrgusliku asukoha montaažihälvete 

„Betonielementtien toleranssit 2011“ järgi lubatud piiridesse. 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva töö eesmärgiks oli välja selgitada kas tahhümeetriga on võimalik saavutada 

vajalikku täpsust kõrguste märkimisel ehitusobjektidel kui prisma pole suunatud 

viseerimiskiire suunda. Samuti uuriti, kuidas mõjutas instrumendi kaugus märgitavatest 

punktidest kõrguse märkimise täpsust. Selleks tehti kaks seeriat mõõtmisi. Väljamärgitavate 

punktide kõrgusteks olid 1 m, 1,5 m, 2 m ja 2,75 m. Ruum kus mõõtmised läbi viidi (Eesti 

Maaülikooli Metsamaja) ei võimaldanud kõrgemale märkida. Esialgu plaanitud ruumis, 

milleks oli Eesti Maaülikooli Spordihoone, oleks saanud kõrgusi märkida ja teostada ka 

kõrgemalt. Kuna antud ruum oli varustatud Rubbexi kummiga, siis see ei võimaldanud 

elektrontahhümeetril loodis püsida. Esimese mõõtmisseeria ajal asus tahhümeeter 

märgitavatest punktidest 33,686 m kaugusel, mõõtmised tehti prisma kahes asendis ja 

täisvõttega. Prismat hoiti esimesel juhul märgitava pinnaga risti ja teisel korral tahhümeetri 

viseerimiskiire suunas nii, et kiire langemisnurk prismale oleks umbes 90º. Teise 

mõõtmisseeria ajal asus instrument märgitavatest punktidest 10,128 m kaugusel. Mõõtmised 

viidi läbi analoogselt esimese mõõtmisseeriaga ehk kõrgused, mida märgiti jäid samaks ja 

prismat hoiti kahes asendis ning mõõtmised viidi läbi täisvõttega. 

 

Saadud tulemustest võib järeldada, et kui prismat hoida kõrguste väljamärkimisel risti 

märgitava pinnaga, siis tekivad vead kõrguse märkimisel. Prisma valest asendist tekkinud 

kõrguse märkimise vead jäävad mõõtmisseeriate kokkuvõttes ±6 mm piiresse. 33,686 m 

kauguselt kõrguse väljamärkimisel tekkinud vead on kõige suuremad, aga seda ainult siis, 

kui kõrgusi märgitakse instrumendi horisontaaltasandist oluliselt üles- või allapoole. 10,128 

m kauguselt kõrguste väljamärkimisel hoides prismat märgitava pinnaga risti muutuvad 

vead väiksemateks ja instrumendi horisonditasandiga sarnaseid kõrgusi märkides jäävad 

kõrvalekalded väga väikesteks. Kui kõrgusi märgitakse hoides prismat instrumendi 

viseerimiskiire suunas jäävad kõrguse märkimisel tekkinud kõrvalekalded tühisteks ja 

lubatud piiresse. Antud juhul ei muuda instrumendi kaugus väljamärgitavast pinnast samuti 

märgitavate kõrguste kõrvalekaldeid oluliselt suuremaks. 

Seega võib kokkuvõtteks öelda, et prisma vale asend tekitab kahtlemata kõrguste märkimisel 

vigu. Lõputöö käigus läbiviidud mõõtmiste täpsust hinnati raudbetoon konstruktsiooni 
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vertikaalse asendi montaažitolerantsi abil, mis saadi tootjapoolsest juhendist 

„Betonielementtien toleranssit 2011“. Praktikas läbiviidava märkimistöö usaldusväärsuse ja 

garantii mõttes soovitaksin kasutada mõõtmisviisi, mil prisma on suunatud instrumendi 

viseerimiskiire poole, sest sellisel juhul jäävad kõrguse märkimise vead ±1,5 mm piiresse. 
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HEIGHT MARKING PRECISION WITH TOTAL STATION 

 

Summary 

 

The aim of this bachelor thesis was to find out if required height marking accuracy in 

constructional survey can be achieved with total station and how large height marking errors 

occur when prism is not directly aimed to the total station’s line of sight. Errors from height 

marking when prism was not directly aimed to the total station’s line of sight were also 

reviewed in the manner when points were marked higher and lower of the total station and 

what influence did the distance between total station and points have in the measurements. 

To find this all out two sets of measurements were conducted. Heights of the marked points 

were 1 m, 1,5 m, 2 m and 2,75 m because the room ceiling in which test measurements were 

carried out (Estonian University of Life Sciences- Forestry Building)was not higher. Initially 

the test measurements were going to be conducted at Estonian University of Life Sciences- 

Sports Building where points could have been marked higher and from longer distances but 

Sports buildings floor was equipped with Rubbex rubber which made levelling the total 

station impossible. 

First set of measurements were carried out when total station was 33,686 m from the survey 

points. At first the measurements were done by such a manner that prism was not directly 

aimed to the total station’s line of sight and secondly prism was pointed directly to the 

instruments line of sight. All the measurements were conducted with 1 round. Second set of 

measurements was carried out when total station was 10,128 m from the survey points. 

Measurements were conducted similarly to the first measurement set. 

Relying on the obtained measurement results we can conclude that when prism is not directly 

aimed to the total station’s line of sight height marking errors that occur are significant. 

Errors that occurred in the first measurement set because prism was not directly aimed to the 

total stations line of sight remained within ±6 mm. Errors that occurred when total station 

was positioned 33,686 m from the survey points were the biggest but only when heights 

were marked higher or lower from total stations line of sight. When distance between survey 

points and total station was 10,128 m the vertical errors that occurred due the wrong prism 
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positioning became smaller. When height were marked about the same height as total station 

vertical errors became insignificant. Height marking errors that occur when prism is directly 

aimed to the instruments line of sight are insignificant as was expected. Also when prism is 

directly aimed to the total stations line of sight distance between points and instrument do 

not have an effect on height marking measurements. 

In conclusion, when prism is not directly aimed to the total stations line of sight vertical error 

do occur. In this thesis height marking accuracy was examined according to concrete 

construction vertical montage tolerances. Which were derived from Finlands “Betonikeskus 

ry” published manual for concrete structure montage „Betonielementtien toleranssit 2011“.  

According to this manual, errors that occurred from wrong prism positioning were 

acceptable, but for the reliability and precision of real survey work I would recommend using 

the correct style of the survey. Because when prism was directly aimed to the total stations 

line of sight the errors that occurred remained within ±1,5 mm. 
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